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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas tentang konflik sosial yang dipicu oleh 

permasalahan lingkungan di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Di samping 

itu pada bab ini juga menguraikan tentang urgensi pendidikan khususnya 

pendidikan sejarah dalam menanggani konflik-konflik tersebut melalui 

integrasi nilai-nilai kearifan lokal Nosarara Nosabatutu. Uraian lebih 

lengkap tentang hal tersebut dikemukakan dalam latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan kerangka fikir penelitian. Lebih jelasnya dapat  diuraikan 

sebagai berikut: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat majemuk.  

Kemajemukan tersebut dapat dilihat dari apek keragaman suku, bahasa, 

agama, ras dan budaya sebagai karekteristik, identitas, dan kekhasan bangsa 

Indonesia. Kemajemukan ini di satu sisi sebagai perekat integrasi sosial, 

namun di sisi lain, kemajemukan atau keragaman dapat menjadi kelemahan 

apabila dipandang sebagai sebuah ancaman yang dapat merusak 

kelangsungan hidup yang dapat menjadi sumber konflik dalam kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Warnaem (2002, hlm. 4) 

persoalan yang sangat urgen yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

masalah integrasi nasional. Sikap dan perilaku masyarakat yang memahami 

perbedaan sangat menentukan terhadap integrasi sosial, namun dalam 

realitas masyarakat Indonesia sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru di 

tahun 1998, negara Indonesia dihadapkan dengan bebagai peristiwa yang 

menimbulkan  koflik sosial. 

Berbagai konflik sosial yang akhir-akhir ini melanda berbagai 

daerah di Indonesia baik dalam skala nasional maupun skala lokal sudah 



2 

 

 
Misnah, 2018 
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL ETNIK KAILI 
NOSARARA NOSABATUTU SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL  
DI SMAN 2 SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

sangat menganggu dan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Konflik sosial ini seringkali diawali dengan 

perkelahian, perseteruan dan kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) tegas dinyatakan 

bahwa “bahwa perseteruan atau benturan antarkelompok masyarakat 

menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas 

nasional dan terhambatnya pembangunan nasional”. Konflik sosial ini 

masih saja terus terjadi dengan berbagai macam pemicu dan melibatkan 

berbagai komponen kemasyarakatan, meskipun penanganan konflik sosial 

ini telah di atur dalam Undang-Undang. 

Data terbaru terkait dengan intensitas konflik sosial secara 

statistika belum menunjukkan adanya penurunan dengan adanya Undang-

Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) ini. Gejala meningkatnya 

intensitas konflik sosial ini bisa dilihat dari data riset yang dilakukan LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat) Plan International dan International 

Center for Research on Women (ICRW) pada bulan Oktober 2013 sampai 

bulan Maret 2014 dan dirilis pada bulan Maret 2015 dengan sampel 

sebanyak 9000 siswa usia antara 12-17 tahun di lima negara kawasan Asia, 

yaitu Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia. Hasilnya 

menunjukkan bahwa sebanyak 84% siswa di Indonesia mengalami 

kekerasan di sekolah. Angka tersebut 14% lebih tinggi dari kecenderungan 

kekerasan di sekolah pada kawasan Asia (http://new.liputan6.com).  

Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah di Indonesia yang 

memiliki sejarah konflik sosial tertinggi. Hal ini dapat ditelusuri 

berdasarkan data dari Direktorat Kepolisian Palu Sulawesi Tengah, pada 

tahun 2014 terdapat 27 pelajar melakukan tawuran, 16 pelajar diantaranya 

perempuan. Temuan lain terdapat sebanyak 104 kasus meliputi kekerasan. 

Konflik telah melanda masyarakat Kelurahan Nunu, Tatangga, Duyu, 

Kabonena, Kampung Baru, Kayumalue di Sulawesi tengah, ada 60 kasus 

http://new.liputan6.com/
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terjadi di Kabupaten Sigi seperti di Konflik Desa Pombewe, Desa Loru, 

Sidera, Soulove, Sibalaya. Data media online diperoleh bahwa di Sulawesi 

Tengah pada tahun 2015 tedapat siswa SMP sebanyak 73 orang melakukan 

tawuran, bahkan 1 orang meninggal dunia, sebanyak 2 orang mengalami 

luka berat karena terkena benda tajam sampai tangannya hampir putus. 

Bahkan konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah sampai pada konflik antar 

agama (Santoso, 2015 hlm. 112). Hasil riset ini tentunya perlu mendapat 

perhatian serius untuk dikaji secara mendalam dari para stakeholder seperti 

tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, aparat kepolisian, beserta pemerintah 

daerah demi penyelesaian masalah tersebut. 

Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah otonomi dalam 

wilayah Provinsi Sulawesi Tengah hasil pemekaran dari Kabupaten 

Donggala berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2008 

tanggal 21 Juli 2008 dengan luas wilayah 5.196,02 Km2, jumlah 

penduduk 207.165 Jiwa dan Wilayah Administrasi Kecamatan: 15, 

Kecamatan: 1, jumlah Desa: 155.1 Meskipun sebagai daerah otonom 

Kabupaten yang relatif baru, daerah ini banyak menghasilkan pemimpin. 

Hal ini dilatari oleh kondisi kultural, sosial dan politik bahwa 

Sebagai daerah yang bersejarah sejak masa kerajaan. Saat ini 

masyarakat di Kabupaten Sigi memiliki corak multikultural dengan 

beragam suku, budaya, agama dan mayoritas penduduknya dihuni oleh 

masyarakat suku Kaili. Kondisi masyarakat yang multikultural cenderung 

hidup dalam suasana rukun dan damai serta dapat menerima 

perbedaan. Namun sejak tahun 2012 masyarakat Kabupaten Sigi yang 

dikenal ramah dan hidup rukun berganti menjadi daerah yang 

cenderung hidup dengan konflik masyarakat antardusun dan desa 

dalam komunitas masyarakat suku yang sama dan agama yang sama 

yaitu sama-sama suku Kaili dan beragama Islam. (Malla, 2015. hlm 1-2). 
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Wilayah kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sejak dari tahun 

2013  masyarakatnya sering mengalami konflik antar desa, antara lain Desa 

Oloboju,  Sidera,  Soulove, Loru, Pombewe, Mpanau, Kalawara dan 

Sibalaya. Pada wilayah Desa Pombewe sering terjadi konflik antardusun 

pada wilayah Desa yang sama. Konflik-konflik yang lainya juga terjadi 

antardesa yaitu Desa Rarampadende, Pesaku, Sidondo, dan Desa Kaleke.  

Persoalan yang menjadi pemicu terjadinya konflik di Kabupaten 

Sigi adalah problem remaja yang mudah meluapkan emosi dan gampang 

terprovokasi yang tidak dapat dikendalikan sehingga berujung tawuran, 

perkelahian. ( Hasil wawancara Daeng Manota ). Pendapat ini di didukung 

oleh Rosnah menguraikan  penyebab konflik yang ada di Kabupaten Sigi 

dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat, ingin menang sendiri, dan para 

remaja yang masih berumur belia ingin menunjukan kehebatanya dalam 

persoalan-persoalan tertentu (wawancara Rosnah). Oleh sebab itu, 

dibutuhkan kajian mendalam tentang akar penyebab konflik dan melakukan 

pencegahan melalui komunikasi pendidikan berbasis kearifan lokal dalam 

menciptakan kehidupan yang damai, rukun, tentram, toleran antara sesama 

warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sigi. 

Telah banyak upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan atau 

mencegah berulangnya konflik sosial di Sulawesi Tengah, namun 

sebagaimana disaksikan hingga saat ini belum memberikan hasil yang 

diharapkan. Konflik sosial terus terjadi dengan berbagai macam pemicu. 

Kondisi ini memunculkan rasa prihatin dari berbagai kalangan, termasuk 

dari praktisi dan pemerhati pendidikan. Merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), pada Bab III yang 

mengatur pencegahan konflik dinyatakan bahwa pemerintah daerah 

berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan; …(f) 

membangun karakter bangsa; (h) melestarikan nilai Pancasila dan kearifan 

lokal. Upaya membangun karakter bangsa, melestarikan nilai pancasila dan 
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kearifan lokal adalah domain dunia pendidikan. Oleh karena itu, upaya 

meminimalisir dan atau mencegah terulangnya konflik di Sulawesi Tengah 

dapat ditempuh melalui pendidikan.  

Pendidikan sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah  

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.  

 

Potensi diri yang wajib dikembangkan melalui pendidikan seperti 

amanat UU Sisdiknas, kemudian diterjemahkan lebih luas dalam 

pelaksanaannya menjadi pendidikan karakter. Selanjutnya dalam Landasan 

Filosofis Kurikulum 2013 (K13) dinyatakan bahwa “pendidikan berakar 

pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan 

masa mendatang”. Dengan demikian, selain pengembangan pendidikan 

karakter, pelestarian nilai Pancasila dan kearifan lokal adalah momentum 

yang tepat untuk meminimalisir sekaligus mencegah berulangnya kembali 

konflik sosial di Sulawesi Tengah. 

Sulawesi Tengah seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia 

memiliki banyak kearifan lokal yang hingga kini masih bisa ditemukan pada 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Meskipun secara umum kearifan 

lokal tersebut semakin hari semakin terkikis oleh lajunya arus 

perkembangan zaman, namun upaya pelestariannya tetaplah harus menjadi 

agenda penting dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu upaya 

penangangan konflik sosial. 
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 Salah satu kearifan lokal yang masih ada dan relevan dengan 

penanganan konflik di Sulawesi Tengah adalah Nosarara Nosabatutu. 

Kearifan lokal Nosarara Nosabatutu berisi nilai-nilai kebaikan untuk 

kehidupan bersama khususnya berkaitan dengan nilai persaudaraan, 

kekeluargaan persatuan dan kesatuan di daerah. Pada dasarnya Nosasara 

Nosabatutu adalah kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kehidupan bermasyarakat sehingga konflik sosial di kabupaten Sigi Provinsi 

Sulawesi Tengah dapat diminimalisir. Nilai-nilai Nosarara Nosabatutu 

dapat diiplementasikan pada semua mata pelajaran termasuk pendidikan 

sejarah dalam rangka mengembangkan wawasan tentang pendidikan sejarah 

secara umum dan secara spesifik mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal 

Nosarara Nosabatutu sebagai muatan pendidikan sejarah lokal di 

Kabupaten Sigi Provinsi Sulawasi Tengah.  

Kearifan lokal Nosarara Nosabatutu dalam sejarah lokal etnik 

Kaili Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah memiliki muatan nilai 

keamanusiaan  yang menekankan pada aspek nilai persaudaraan, 

kekeluargaan, persatuan dan kesatuan sebagai sumber perekat intregrasi 

sosial pada masyarakat etnik Kaili yang merupakan warisan budaya leluhur 

yang tetap bertahan sampai saat ini. Nilai-nilai kearifan lokal etnik Kaili 

tersebut sangat penting diimplementasikan dalam pembelajaran sejarah 

sebagai bentuk pewarisan sejarah dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pendidikan. Hal ini bertujuan untuk sosialisasi nilai-nilai 

kemanusiaan yang terdapat dalam nilai Nosarara Nosabatutu sebagai 

essense of a new humanity. 

Nilai-nilai humanistik menurut Hamlan (2017, hlm.164) 

menghasilkan manusia yang humanis yaitu adanya kesadaran saling 

menghargai dan menghormati atas nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki 

latar belakang perbedaan suku, bahasa, ras, dan antar golongan dan 

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya 
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membangun pendidikan harmoni sebagai solusi terhadap pendidikan 

diskriminatif yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pendapat 

lain terkait humanistik dikemukakan oleh Supriatna (2016, hlm. 34) yang 

menghubungkan antara ekologi dengan nilai-nilai kemanusiaan yaitu 

kecerdasan ekologis. Kecerdasan ini ditandai dengan pengetahuan 

kesadaran sosial, emosional, dan naturalistik, empati kepada semua mahluk 

hidup dan merupakan sikap positif terhadap pelesratian lingkungan. 

Kecerdasan intelektual, tentang pentingnya pelestarian lingkungan harus 

didukung oleh sikap toleran dan empati terhadap merespon masalah-

masalah kemanusiaan. Diperlukan juga kemampuan dalam memecahkan 

masalah yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial budaya, faktor-

fakror demografi dan lingkungan dengan menggunakan kecerdasan ekologis 

berbasis kearifan lokal. 

 Nilai humanitarian tersebut di atas, sangat relevan dengan nilai 

kearifan lokal etnik Kaili Nosarara Nosabatutu sebagai objek kajian dalam 

penelitian ini  Nilai tersebut dapat dicermati dalam nilai persaudaraan, 

kekeluargaan, persatuan, kesatuan dan memiliki makna nilai humanitarian 

yang menghormati manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar 

golongan. Hal ini menunjukkan bahwa etnik Kaili menjunjung tinggi 

moralitas yang merupakan karekteristik etnik Kaili dalam membangun 

harmonisasi sosial yang dapat mencegah terjadinya disintegrasi sosial atau 

konflik sosial dalam kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, nilai dalam 

Nosarara Nosabatutu tersebut sangat penting untuk dijaga, dihormati, dan 

dilestarikan oleh seluruh masyarakat pendukung budaya kearifan lokal di 

Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.   

Kearifan lokal Nosarara Nosabatutu merupakan konsep hidup 

masyarakat etnik Kaili yang mencakup sistem nilai, norma dan 

kepercayaan. Nosarara Nosabatutu terbangun atas relasi dari nilai-nilai adat 

yang termuat pada aturan adat dan berkaitan dengan keharmonisan 
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hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia dan hubungan 

manusia dengan alam. Menurut Toheke (1998, hlm. 13), budaya lokal pada 

komunitas etnik Kaili di Sulawesi Tengah merupakan komunitas yang kaya 

dengan pemikiran, gagasan dan praktek-praktek pada pengelolaan sumber 

daya alam, terkait dengan konsep menjaga lingkungan merupakan hal yang 

sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. 

Nilai Kearifan lokal etnik Kaili dalam Nosarara Nosabatutu 

merupakan nilai budaya yang didominasi oleh nilai persatuan dan 

persaudaraan. Nilai-nilai tersebut sangat dijaga, dihormati dan dilestarikan 

oleh seluruh masyarakat Suku Kaili. Pengaruh modernisasi belakangan ini 

mulai mengikis nilai-nilai persatuauan, terutama di kalangan pelajar. 

Tawuran antar sekolah, antarkelompok menjadi fenomena biasa yang sering 

terjadi, bahkan telah mengarah pada bentuk-bentuk tindakan kriminal 

seperti kekerasan, perusakan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan.  

Nilai-nilai kearifan lokal Nosarara Nosabatutu akan menggeser 

pola pikir dari penggunaan kekuatan kekerasan menuju pada penalaran 

dialog. Nosarara Nosabattu menurut Iskandar (2007, hlm. 245) merupakan:  

“Konsep komitmen persaudaraan yang kuat bagi warga masyarakat 

etnik Kaili menjadi keluarga besar, saling membantu, saling 

mendukung, dalam kehidupan bermasyaakat guna memupuk nilai-

nilai kebersamaan dari segenap komponen masyarakat menuju 

terciptanya suasana tentram dan damai. Nilai-nilai budaya sebagai 

pengikat seluruh sendi kehidupan pada jargon persaudaraan yang 

akan merefleksikan local wisdom (kearifan Lokal). 

 

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi muatan kearifan 

lokal tidak hanya dalam konteks hubungan sosial, tetapi juga berkaitan 

dengan hubungan manusia dengan alam. Dalam kondisi apapun, sinergitas 

hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam bahkan sangat 
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berpengaruh pada terjalinnya kedamaian di tengah masyarakat. Pemahaman 

dan pengetahuan tentang lingkungan dalam hal ini kecerdasan ekologi 

sangat penting sebagai landasan pembentukan kedamaian, persatuan, 

kesatuan dan persaudaraan di kalangan generasi muda. Upaya membangun 

kecerdasan ekologis melalui pemanfaatan kearilfan lokal Nosasara 

Nosabatutu menjadi pilihan tepat bagi generasi muda Sulawesi Tengah. 

Sejalan dengan upaya mengembangan kecerdasan ekologis melalui kearifan 

lokal, Supriatna (2016, hlm. 61-62) menyatakan bahwa 

Kecerdasan ekologis peserta didik bisa membangun proses 

pembelajaran dengan mengunakan sumber belajar yang terpilih 

yang digali dari kearifan lokal masyarakat melalui tradisi berbagai 

suku yang ada di Indonesia yang memiliki unsur-unsur kearifan 

lokal yang telah teruji dan dipraktekan oleh masyarakat secara 

turun-temurun yang menjadi landasan atau pedoman dalam 

menjalankan kehidupan. 

 Kecerdasan ekologis berbasis kearifan lokal pada pendapat di atas 

dapat dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah. Berdasarkan ruang 

lingkup kajianya, kecerdasan ekologis merupakan domain pembelajran IPS. 

Hal ini didukung oleh pendapat Supriatna (2016, hlm.45 ) yang menyatakan 

bahwa  

Membangun kecerdasan ekologis siswa melalui pembelajaran IPS 

dapat mengunakan kearifan lokal sebagai media atau sumber media 

pembelajaran. Contohnya kearifan lokal Leuweung larangan menjadi 

alternatif diajarkan di sekolah di daerah Jawa Barat dan Banten. 

Kearifan lokal tersebut dapat dimasukan ke dalam kurikulum yang 

berlaku dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta 

kultur sekolah. Pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas dengan 

mengunakan berbagai alat bantu seperti film, foto dan rekaman audio 
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serta bahan cetakan yang berisi materi mengenai kearifan lokal di 

berbagai daerah. 

 

Berdasarkan nilai-nilai yang menjadi muatan Nosarara 

Nosabatutu, maka kearifan lokal ini bisa menjadi solusi terhadap 

permasalahan lingkungan pada masyarakat etnik Kaili. Beberapa persoalan 

lingkungan yang terjadi di kabupaten Sigi, dapat ditelusuri melalui hasil 

wawancara dengan beberapa komponen masyarakat.  

Sepanjang tahun 2015 telah terjadi beberapa konflik antar Desa 

yang dipicu oleh permasalahan lingkungan. Misalnya pekelahian 

yang terjadi antar Desa Pombewe dan Desa Sidera adalah konflik 

tentang tapal batas Desa, atau konflik antar Desa Loru dan 

Pombewe yang dipicu oleh pembagian air untuk pengairan sawah, 

terjadinya penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, 

berburu binatang liar, dan pengambilan rotan. (Wawancara dengan 

Eko 10 Desember 2017) 

  

Selain pemicu konflik yang disampaikan oleh kepala Desa 

Pombewe, tokoh masyarakat lain mengatakan bahwa Konflik di Kabupaten 

Sigi yang bersumber dari permasalahan lingkungan antara lain; perebutan 

atau perluasan lahan pertanian, lahan berburu, mengembalakan hewan 

ternak. (Wawancara dengan Lakapa 15 Desember 2017).  

Beberapa pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan 

tokoh masyarakat bisa meredam konflik, tetapi sifatnya hanya sementara. 

Dengan pemicu yang sederhana pun konflik-konflik itu bisa muncul lagi. 

Berulangnya konflik menunjukan bahwa pendekatan penanganan konflik 

yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat bahkan 

tokoh pendidikan, belum mampu menyentuh akar permasalahan konflik 

yang sebenanya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang memiliki 
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keterkaitan dengan budaya lokal masyarakat di Kabupaten Sigi. Kearifan 

Lokal Nosarara Nosabatutu dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya 

apabilah diintegrasikan ke dalam pembelajaran memiliki keunggulan untuk 

mencegah berulangnya konflik. Melalui integrasi nilai-nilai Nosarara 

Nosabatutu siswa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang 

pentingnya menjaga keharmonisan lingkungan agar tidak menimbulkan 

konflik. 

Upaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Nosarara 

Nosabatutu ke dalam pembelajaran menjadi tanggung jawab praktisi, 

pemerhati dan tokoh pendidikan. Oleh karena itu, program penyelenggaraan 

pendidikan perlu di orientasikan pada program-program pembelajaran yang 

berbasis kearifan lokal Nosarara Nosabatutu. Dibutuhkan kerja sama dalam 

mengembangkan pendidikan dan pembelajaran untuk membentuk siswa 

sebagai generasi pewaris, sehingga memiliki kemampuan untuk menjaga, 

melestarikan, dan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut sebagai 

karakter. Selain untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, pendidikan 

juga berfungsi untuk membentuk watak siswa, termasuk watak dan 

kepribadian yang mendukung terciptanya lingkungan damai dan 

demokratis. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan sebagai upaya 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esah, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UU Sisdiknas pasl 3). 

 

   Pembentukan watak dan kepribadian siswa melalui integrasi nilai-

nilai kearifan lokal Nosarara Nosabatutu melekat pada pendidikan sejarah. 



12 

 

 
Misnah, 2018 
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL ETNIK KAILI 
NOSARARA NOSABATUTU SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL  
DI SMAN 2 SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Wiraatmadja (2002, 

hlm. 157) bahwa “proses pengenalan diri merupakan titik awal untuk 

menumbuhkan rasa harga diri, rasa kebersamaan (sense of togetherness), 

rasa keterikatan (sense of solidarity), rasa keterpautan, rasa memiliki (sense 

of belonging), dan rasa bangga (sense of pride) terhadap bangsa”. Pendapat 

Wiraatmadja tersebut diperkuat oleh pernyataan Tilaar (2007, hlm. 32) 

bahwa “pendidikan nasional mempunyai impact yang sangat besar dalam 

pembentukan jati diri bangsa Indonesia”. Pandangan tersebut didukung oleh 

Grand Bage (2002, hlm 38)  bahwa pembelajaran sejarah sebagai berikut: 

          narrative matters teaching and learning history trought story writers 

loosely interchange story and narrative and meanings vary with 

context defined story in seven broad ways including an a modern 

writer justified educational stories in moral, even heroic terms:1) 

building character, 2) feeding the mind and the emotions, 3) linking 

us to life, 4) linking us to our past, 5) helping adults and children to 

communicate,6) helping children develop skills,7) inspiring to 

greatness. 

Oleh sebab itu, pendidikan sejarah sangat urgen dalam meminimalisir 

konflik dan membentuk jati diri bangsa. Hal tersebut relevan dengan 

pandangan Supriatna (2008, hlm. 34) bahwa 

 “konstruksi pembejaran sejarah yang berorientasi pada masalah 

sosial kontemporer harus bermuara pada terjadinya perubahan baik 

pada perubahan diri maupun pada lingkungan secara kolektif yang 

menjadi cerminan dari kecerdasan ekologis secara kolektif melalui 

pembelajaran”. 

 

Pandangan tersebut di atas memberi penegasan bahwa pendidikan 

sejarah mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk dan 

mengembangkan nilai-nilai karakter hidup bersama sebagai suatu 
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masyarakat bangsa dan negara. Pembentukan dan pewarisan nilai-nilai dari 

generasi ke generasi memerlukan komitmen yang kuat dan 

berkesinambungan. Pendidikan sejarah adalah salah satu upaya untuk 

membangun komitmen kesadaran hidup bersama sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan. Pendidikan sejarah merupakan perpaduan antara 

pembelajaran itu sendiri dan ilmu sejarah. Keduanya tetap memperhatikan 

tujuan pendidikan secara umum. Pemerintah sebagai pemegang otoritas 

Npendidikan berpendapat tentang tujuan dari mata pelajaran sejarah melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang 

standar isi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini bahwa 

mata pelajaran Sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut:  

Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu 

dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, 

masa kini, dan masa depan; 2) melatih daya kritis peserta didik 

untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan 

pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan; 3) 

menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik 

terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa 

Indonesia di masa lampau; 4) menumbuhkan pemahaman 

peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia 

melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa 

kini dan masa yang akan datang; 5) menumbuhkan kesadaran 

dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia 

yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik 

nasional maupun internasional (Gafur, 2012,  hlm. 32). 
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Dalam konteks pembelajaran sejarah diakui bahwa di era post 

modern lokalitas menjadi hal yang sangat bernilai dalam pembentukan dan 

perkembangan identitas masyarakat, apalagi di tengah perkembangan 

global. Menyelenggarakan pendidikan yang memuat nilai-nilai budaya 

sebagai perwujudan karakter bangsa, akan mendukung terbentuknya 

identitas nasional yang bersumber dari identitas lokal. Nilai-nilai kearifan 

lokal yang mengandung nilai-nilai keteladanan, patriotisme, dan 

nasionalisme mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian siswa. 

Selain itu mengenal khasanah peradaban bangsa merupakan hal yang 

mendasar bagi proses pembentukan peradaban. Kearifan lokal sarat dengan 

ajaran moral yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi dalam 

kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal juga menanamkan dan 

mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam konteks kehidupan siswa 

sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini dipertegas oleh Supardan 

(2009, hlm. 8) bahwa: 

Perlu adanya revitalisasi dalam pembelajaran sejarah untuk 

mempertahankan integrasi bangsa, perlunya perubahan-

perubahan paradigma dalam pembelajaran sejarah akibat adanya 

reformasi dan pengkajian secara multidisipliner mencakup aspek 

ekonomi, politik, sosial budaya, pertanian, pendidikan, psikologi, 

dan teknologi. Pembahasan pembelajaran multikultur secara 

integrasi dapat dihimpun melalui prespektif peran sejarah lokal, 

nasional, global memegang peranan peranan penting sebagai 

peranan penting sebagai identitas bangsa. 

 

Nilai kearifan lokal di daerah semakin terkikis dan berganti dengan 

sistem nilai baru dalam lingkungan budaya suku disebabkan oleh pergaulan 

modern yang bersifat rasional. Cepatnya proses pengaruh sistem nilai baru 

merupakan akibat perubahan multidimensi yang menyebabkan munculnya 
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krisis nilai dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana pendapat 

Giddens (2003, hlm. 67) bahwa:  

Globalisasi membawa prinsip budaya modernitas sehingga 

memunculkan segudang permasalahan sosial dan mengancam 

peradaban manusia. Globalisasi telah membersihkan hampir 

semua tatanan sosial tradisional dan mengiring umat manusia 

pada pola homogenitas kultural yang menentang nilai-nilai dan 

identitas parochial. Hal ini mengancam keberadaan budaya lokal 

yang mengantarkannnya menuju kepunahan. Untuk itulah 

menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal menjadi 

tanggung jawab bersama terutama dalam konteks pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah. 

Dalam kondisi inilah makna pembelajaran sejarah sangat penting 

untuk membentuk jiwa patriotisme dan rasa kebangsaan setiap warga 

Negara. Pengetahuan sejarah yang ditunjang oleh pengalaman praktis 

sebagai warga negara yang baik di sekolah akan membantu siswa dalam 

memperkuat loyalitas dan menemukan jati dirinya. Menurut pandangan 

Collingwod (1973, hlm. 56) mengatakan bahwa “nilai sejarah adalah 

mengajarkan kepada kita tentang manusia dan apa yang telah dilakukannya. 

Dalam konteks pembentukan identitas nasional, pengetahuan sejarah 

mempunyai fungsi fundamental”.  

Pembelajaran sejarah diharapkan dapat membantu siswa mengkaji 

masalah dan menemukan solusinya. Pembelajaran sejarah memiliki 

kecenderungan untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi dalam sejarah 

masa lampau, sebagai pelajaran yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan 

siswa masa kini. Sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pembelajaran 

sejarah, kurikulum pendidikan  sejarah harus diarahkan untuk mencapai 

berbagai tujuan seperti pengembangan rasa kebangsaan, kebanggaan atas 

prestasi gemilang masa lalu bangsa, mampu menarik pelajaran dari 
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peristiwa masa lampau untuk digunakan dalam melanjutkan prestasi 

gemilang bangsa bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang.  

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Meulen (1987, hlm. 

83-84) yang melihat pentingnya pembelajaran sejarah secara komprehensif 

dengan pernyataan bahwa: 

Pembelajaran sejarah di sekolah lanjutan bertujuan (a) ikut 

membangun kepribadian dan sikap mental siswa; (b) 

membangkitkan keinsyafan akan suatu dimensi yang sangat 

fundamental dalam eksistensi siswa, yaitu kontinuitas gerakan 

dan peralihan dari yang lalu ke arah masa depan; (c) 

mengantarkan siswa pada kejujuran dan kebijaksanaan, dan (d) 

menentukan cinta bangsa dan sikap mental siswa. 

 

Salah satu permasalahan mendasar dalam pembelajaran sejarah, 

secara faktual pembelajaran sejarah di sekolah masih didominasi oleh 

pandangan yang menyatakan bahwa sejarah adalah sebuah pengetahuan 

(knowledge) dengan seperangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Pandangan 

ini berimplikasi pada terjadinya penekanan untuk membebani siswa 

menghafal fakta-fakta yang terjadi dalam peristiwa masa lalu, dan 

membatasi kemampuan siswa untuk mengeksplorasi hakekat pembelajaran 

sejarah yang sesunguhnya. 

 Hasil observasi yang dilakukan di 3 sekolah di Kabupaten Sigi 

menunjukan bahwa meskipun sejarah lokal sudah diajarkan tetapi tidak 

didukung oleh sumber belajar yang relevan. Umumnya guru hanya terpaku 

dengan buku-buku teks yang didominasi oleh sumber-sumber sejarah 

nasional, sehingga pembelajaran sejarah lokal tidak terakomodasi dengan 

baik dalam pembelajaran. Keterbatasan sumber-sumber sejarah lokal, 

menjadi kendala bagi guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai kearifan 

lokal dalam pembelajaran. Selain itu beban kurikulum yang terlalu banyak, 
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dan materi yang terlalu padat kurang memberikan ruang bagi guru untuk 

menggali sumber-sumber sejarah lokal. Problem terbesar guru adalah 

kurang memahami fleksibilitas kurikulum dengan memasukkan sejarah 

lokal yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum 

sejarah.  

Kurikulum Pembelajaran sejarah harus memuat unsur pokok, yaitu 

pertama instruction, intellectual training, dan civil society; kedua 

pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan pengetahuan fakta 

pengalaman kolektif dari masa lampau, tetapi harus memberikan 

latihan berpikir kritis dalam memetik makna dan nilai dari 

peristiwa sejarah yang dipelajarinya; ketiga interpretasi sejarah 

merupakan latihan berpikir secara intelektual kepada para peserta 

didik (learning process dan reasoning) dalam pembelajaran 

sejarah; keempat pembelajaran sejarah berorientasi pada 

humanistic dan verstehn (understanding), meaning, historical 

consciousness; kelima virtue, religiusitas, kemanusiaan universal, 

nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan kewarganegaraan, serta 

nilai-nilai demokratis; keenam pembelajaran sejarah tidak saja 

mendasari pembentukan kecerdasan atau intelektuilitas, tetapi 

pembentukan martabat manusia yang tinggi; dan ketujuh relevansi 

pembelajaran sejarah dengan orientasi pembangunan nasional 

berwawasan kemanusiaan dan kebudayaan (Suryo, 2005,  hlm. 3).  

 

Berdasarkan pembelajaran sejarah yang berorientasi pada 

humanistic dan verstehn (understanding), meaning (historical 

consciousness), sumber sejarah lokal menjadi sangat penting. Nilai-nilai 

kearifan lokal dalam suatu etnik yang secara turun-temurun terinternalisasi 

dalam sistem sosial dan budaya dalam masyarakat perlu diakomodasi dalam 

pembelajaran sejarah. Sejarah lokal yang digali dari nilai-nilai kearifan 
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lokal sangat membantu mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan 

tujuan pembelajaran sejarah itu sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, sejarah lokal dengan nilai-nilai kearifan 

lokal Nosarara Nosabatutu dapat memberi kontribusi yang sangat besar dan 

positif dalam menanggulangi konflik baik di masyarakat maupun di 

sekolah. Sebagai pelaku sejarah siswa dapat mengkonstruk kembali sejarah 

lokal yang dapat mengusung konsep kearifan lokal Nosarara Nosabatutu. 

Siswa memiliki kemampuan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan 

membuat solusi terhadap setiap masalah yang terjadi di lingkunganya.  

Misalnya siswa tidak mau ikut telibat dalam tawuran antar sekolah, antar 

desa, antarkelompok masyarakat. Siswa atas kesadaran sendiri membangun 

persahabatan antar pelajar di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan 

masyarakat tanpa memandang suku, etnik, ras atau agama. 

Dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal Nosarara Nosabatutu, 

siswa dapat membangun kesadaran tentang pentingnya waktu dan tempat 

sebagai proses terjadinya masa lampau, masa kini, dan masa depan. Selain 

itu Nosarara Nosabatutu melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta 

sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 

metodologi keilmuan. Hal-ha tersebut menumbuhkan apresiasi dan 

penghargaan terhadap peninggalan sejarah lokal, menimplementasikan dan 

mengamalkanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dirinya.  

Kualitas pembelajaran sejarah perlu dioptimalkan dalam 

penanaman nilai-nilai kearifan lokal, kondisi ini memungkinkan kearfan 

lokal Nosarara Nosabatutu dapat dipertimbangkan menjadi bagian integral 

dari filosofi yang mendasari pengembangan dan implementasi proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah, nilai kearifan lokal Nosarara 

Nosabatutu merupakan cara sekaligus tujuan yang berorientasi jangka 

panjang. Implementasi dapat dilaksanakan melalui model pembelajaran 
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berbasis nilai dan dapat dimunculkan melalui etnogarafi dan classroom 

activites.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat nilai-nilai 

kearifan lokal Nosarara nosabatutu sebagai upaya untuk menyelesaikan 

persoalan kehidupan sosial dan lingkungan alam di Kabupaten Sigi. Dalam 

pelaksanaannya peneliti mengintegrasikanya nilai-nilai Nosarara 

Nosabatutu ke dalam pembelajaran pendidikan sejarah dengan judul 

penelitian “Implementasi Pembelajaran sejarah berbasis kearifan lokal 

Nosarara Nosabtutu sebagai proses pembelajaran sejarah di SMA 2 

Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah’’ 

1.2  Identifikasi Masalah 

Secara khusus identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan 

implementasi kearifan lokal Nosarara Nosabatutu sebagai proses 

pembelajaran sejarah siswa SMAN 2 adalah sebagai berikut: 

Pertama, dalam pembelajaran sejarah, kearifan lokal Nosarara 

Nosabatutu belum banyak digunakan sebagai proses dan sumber 

pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran sejarah yang berbasis religi, 

sosial budaya dan lingkungan masyarakat lokal belum dikaji secara optimal 

dalam pembelajaran. Sesuai ruang lingkup pembelajaran Sejarah, yang tidak 

hanya menekankan pada persoalan waktu, tempat, dan peristiwa, akan tetap 

pembelajaran sejarah perlu direkonstruksi dengan mengintegrasikan nilai-

nilai kearifan lokal di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa pembelajaran sejarah harus berorientasi pada perubahan yang 

keberlanjutan untuk mempengaruhi peradaban manusia, sehingga perlu 

mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal suatu etnis sebagai salah satu 

sumber pembelajaran. 

Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Nosarara Nosabatutu 

dalam pembelajaran sejarah, berimplikasi pada pemanfaatan lingkungan 
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sekitarnya dengan segala permasalahan dan kompleksitasnya sebagai 

sumber dan media pembelajaran. Analisis terhadap berbagai fakta dan data 

yang ada di lingkungan sekitar siswa, menjadikan pembelajaran sejarah 

lebih bermakna dan bermanfaat, serta dapat mengembangkan kemampuan 

inkuiri, berpikir kritis, kreatif, analisis, problem solving, kemandirian dan 

percaya diri pada siswa. 

Kedua, guru pendidikan sejarah kurang inovatif, khususnya 

berkaitan dengan pengembangan materi berbasis kearifan lokal. 

Pembelajaran lebih cenderung mengunakan sumber belajar konvensional 

dengan materi dari buku paket saja. Selain itu pembelajaranya masih 

menerapkan metode konvensional dengan menempatkan guru sebagai pusat 

pembelajaran. Teknis penyampaian materi pelajaran didominasi oleh 

metode ceramah, dimana tingkat keterlibatan siswa masih sangat rendah. 

Siswa kurang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ide atau 

gagasan dalam proses pembelajaran. Fakta di lapangan menunjukan bahwa 

pembelajaran sejarah kurang inovatif, sehingga tidak mampu 

mengembangkan kompetensi siswa secara keseluruhan.  

 Pendekatan konstruktivistik memungkinkan siswa menggali 

pengalaman masa lalu masyarakat lokal, kemudian dianalisis dan 

dihubungkan dengan masalah kontemporer. Siswa dapat memanfaatkan 

pengalaman belajar sebelumnya untuk mengkonstruksi pengetahuan baru, 

berdasarkan pengalaman masa lalu untuk menghadapi dan memberi solusi 

dalam konteks kehidupan sosial masa kini. 

 Ketiga, nilai-nilai kearifan etnik Kaili Nosarara Nosabatutu mulai 

dilupakan dan mengalami perubahan akibat derasnya arus modernitas dan 

globalisasi. Generasi muda terutama kalangan pelajar di Kabupaten Sigi 

kurang mengenal dan terkesan tidak peduli dengan kearifan lokal di 

daerahnya, hal ini terjadi karena proses pewarisan nilai-nilai tersebut tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. Upaya pendidikan untuk mengintegrasikan 
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nilai-nilai luhur yang termuat dalam kearifan lokal Nosarara Nosabatutu 

menjadi lebih kuat, agar siswa bisa kembali ke akar budayanya dan tidak 

hanyut oleh arus modernitas dan globalisasi. Jati diri yang dikembangkan 

dari identitas kelokalan akan menimbulkan kebanggaan, memunculan rasa 

percaya diri sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan baik yang 

bersumber dari diri sendiri maupun dari luar.  

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal etnik Kaili Nosarara 

Nosabatutu di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah?   

2. Bagaimana kearifan lokal etnik Kaili Nosarara Nosabatutu 

dikembangkan dalam pembelajaran Sejarah di  SMAN 2 Sigi 

Sulawesi Tengah? 

3. Bagaimana implementasi pengembangan pembelajaran berbasis 

kearifan lokal etnik Kaili Nosarara Nosabatutu dalam 

pembelajaran sejarah lokal di SMAN 2 Sigi Sulawesi Tengah? 

 

 1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif tentang kearifan lokal etnik Kaili Nosarara Nosabatutu 

sebagai proses pembelajaran sejarah siswa SMAN 2 Sigi Sulawesi Tengah. 

Selanjutnya tujuan umum tersebut dirinci menjadi tujuan khusus sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal etnik Kaili Nosarara 

Nosabatutu di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. 
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2. Menjelaskan kearifan lokal etnik Kaili Nosarara Nosabatutu 

dikembangkan dalam proses pembelajaran Sejarah di SMAN 2 

Sigi Sulawesi Tengah. 

3. Mendiskripsikan implementasi pembelajaran berbasis kearifan 

lokal etnik Kaili  Nosarara Nosabatutu  dalam pembelajaran  

sejarah di  SMAN 2 Sigi Sulawesi Tengah. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik itu 

dalam tataran teoritis maupun praktis.    

1. Teoritis 

Secara teoritis hasil   penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran tentang kajian dan pengembangan kearifan lokal 

berbasis religi, sosial, dan budaya sebagai proses pembelajaran sejarah. 

Dengan demikian potensi kearifan lokal yang dikembangkan menjadi 

sumber dan model pembelajaran inovatif. Penelitian ini juga diharapkan 

bermanfaat bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk mengkaji kearifan 

lokal dibidang yang sama. 

2. Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk 

memperoleh pengetahuan baru yang bersumber dari budaya lokal yang 

selama ini belum muncul dalam pembelajara. Secara spesifik Pembelajaran 

berbasis budaya lokal dapat membantu siswa menganalisis berbagai fakta 

dan data sehingga menjadikan pembelajaran lebih bermakna, bermanfaat, 

mengembangkan inkuiri, berpikir kritis dan analitis, problem solving, 

kemandirian dan percaya diri.  

Selain itu mempelajari sejarah yang berbasis pada nilai-nilai 

kearifan lokal dalam Nosarara Nosabatutu dapat membentuk sikap, watak 

dan kepribadian siswa sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dikembangkan 
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bersama.  Nilai-nilai ini diharapkan dapat diserap secara optimal dan  

terinternalisasi  dalam diri siswa. 

Bagi guru penelitian ini menjadi pengalaman baru dalam 

mengembangkan pembelajaran berbasis kearifan lokal, sebagai salah satu 

upaya untuk membentuk karakter siswa. Secara khusus dalam upaya 

mengembangkan dan meningkatkan kompetensi siswa pada pembelajaran 

sejarah secara komprehensif. Guru sejarah dapat mengasah kreativitas dan 

inovasi dengan menggali dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan 

lokal Nosarara Nosabatutu sebagai basis pembelajaran sejarah. 

Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memaksimalisasi tingkat 

keterlibatan siswa secara optimal. 

 


